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ABSTRACT

The study offers a new reading of the fortifications’ development and urban planning of the town of Serdica, made possible as a result of many years of archaeological research in the city and the accumulation of voluminous archaeological
and historical material. The accepted hypotheses are summarized and analysed and an attempt is made to place them in
the context of the Roman Empire development, the provinces of which Serdica belongs in different historical periods. The
stages of contraction and expantion of the built-up urban area and the connection with the fortification structures are traced.
An attempt has been made to specify the dates of the fortifications periods of Serdica.
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Въведение
Етапите на развитие на Сердика са сравнително ясно очертани от археологическата и
историческата науки. Вече имаме достатъчно археологически свидетелства, за да приемем,
че римският град е възникнал и е започнал своето развитие на мястото, което ще наричаме
засега Сердика I1, малко преди средата на I в. Напълно приемлива е хипотезата, че става дума
за селище, създадено в съответствие с римските градоустройствени традиции в новозавладени
територии. Предмети, функционирали в контекста на римската армия подсказват присъствието на военна част още от началото на римското селище (Иванов 2020, 107–109). Приема се,
че по времето на император Траян градът получава градска уредба. Това вероятно е стимул
Сердика да добие градски облик, с павирани улици и градска планировка. Според някои ав1 Термините „Сердика I“ и „Сердика II“ са въведени от арх. Ст. Бояджиев през 1959 г. (Бояджиев 1959,
35). Вж. коментара по-долу.
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тори това е станало по времето на Хадриан (118–137), Антонин Пий (138–161) и началото на
управлението на Марк Аврелий (преди 170 г.) (Геров 1969, 122). По това време градът заема
площ, по-голяма от по-късно укрепената с крепостни стени. Следи от това застрояване са регистрирани в източна и западна, в северна и южна посока, извън по-късно изградената стена.
Доверявайки се на епиграфските и археологически свидетелства, приемаме, че по времето на
императорите Марк Аврелий и Комод градът е укрепен с крепостни стени. Според М. Станчева стената е построена между 27 ноември 176 и 17 март 180 г. (Станчева 1975, 35), а по-късно
Г. Михайлов предлага за начало на строежа 177 г. (IGBulg V, 5668). Други автори са склонни
да отнесат началото на изграждането на стената към по-ранна дата – в периода 161–169 г. (Ботева 2012, 544; Boteva, Milcheva 2018, 82). При този строеж е редуцирана площта на града и
квартали/сгради?, попадащи в трасето на стената, са разрушени. Престават да функционират
постройки и съоръжения, намиращи се непосредствено извън крепостните стени. Вероятно
е прокопан и защитен ров. Не е изключено сгради, отдалечени на повече от 20 м от стената,
да са продължили своето съществуване още известно време extra murоs. Индикация за това
са постройки, проучени западно и източно от стената (Динчев, Гатев 1999, 48–52; Величков
2014, 371; Борисова-Кацарова, Горянова 2015, 510; 2009, 52; Мешеков, Борисова-Кацарова
2021, под печат), както и на север/северозапад (Станев, Борисова-Кацарова 2021, под печат), с
датировка на материалите от тях II–III в. Първоначално укрепената площ възлиза на ок. 17,50
ha (Динчев 2013, 252 с цит. лит.) или 16,60 ha (1660 m2) (Kirova 2012, 223).

Фортификационните съоръжения на Сердика
Немалка част от изследванията в Сердика са посветени на въпросите, свързани с фортификацията на града. Това е обяснимо, доколкото крепостните стени на Сердика са масивни
съоръжения, в някои участъци запазени в суперструкция до XIX и началото на XX в., а други
са проучени при археологически разкопки на няколко различни места във вече съвременния
град (обстойна библиография по темата у Динчев 2013).
Добре известно е, че Сердика има два укрепителни пояса – единият, ограждащ площ от
17,7 или 16, 6 ha, територия, попадаща под съвременния градски център (т. нар. Сердика I) и
втори, проследен в своята северна част, ограждащ много по-голяма площ (засега неустановено
колко точно) (т. нар. Сердика II). Състоянието на проучванията и предполагаемата хронология
на втората крепостна стена са детайлно анализирани в студията на В. Динчев (Динчев 2013).
Предложената в литературата хронология на крепостните стени на Сердика е следната:
−− Построяване по времето на императорите Марк Аврелий и Комод – потвърдено с
епиграфски и археологически свидетелства;
−− Генерална поправка и промяна на строителната техника (в периода от края на III –
нач. IV в.) – по-скоро историческа, отколкото археологическа аргументация;
−− Построяване на крепостните стени на Сердика II (от края на III – до първата половина на IV в. – времето на императорите Аврелиан, Галерий или Константин Велики
(Динчев 2013, 257) – археологическа и историческа аргументация;
−− Удебеляване (двойно) на крепостната стена – дискусионно – средата (или малко покъсно) на V в. (археологическа аргументация) или VI в., времето на император Юстиниан Велики (историческа аргументация).
Тъй като за физическите характеристики и хронологията на крепостните стени на Сердика е писано много и дискусиите все още продължават, тук няма да се спирам в детайли на
тези въпроси. Ще обърна внимание само на важния извод, че крепостната стена на Сердика II
е по-ранна от документираните поправки на по-ранната (маркаврелиева) стена (Динчев 2013,
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Обр. 1. СЗ ъгъл на „базиликата“ при западната порта (градежите вляво)
(снимка И. Борисова-Кацарова)
Fig. 1. NW corner of “the basilica” near the Western gate (photo I. Borisova-Katsarova)
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258), защото той има отношение към по-нататъшните ми разсъждения. Тук искам да се спра на
някои нови наблюдения именно върху първата/по-ранна крепостна стена на Сердика.
Проучвания от последните години ми позволиха да повдигна някои въпроси, свързани
не толкова с хронологията, колкото със съдбата на споменатата крепостна стена. Някои от
въпросите загатнах в по-ранно изложение (Борисова-Кацарова 2020, под печат), но тогава не
предложих хипотези. Какво се случва с крепостната стена на Сердика I, когато започва изграждането на тази на Сердика II? Продължава ли тя да изпълнява отбранителни функции като
една вътрешна, втора защитна линия или напълно губи своето значение?
В резултат на наблюденията ми върху района в близост до западната порта на Сердика и
някои други обекти, проучвани през последните години, ми се струва, че вече мога да предположа някои възможни отговори, свързани със съдбата на първата крепостна стена на Сердика
и развитието на града през Късната античност.
Следите от II и III в. в района на западната порта са трудно доловими, поради гъстото
застрояване на тази част от града и сложната инфраструктура в Късната античност. Като цяло
се приема, че градът следва общо взето първоначално установена градоустройствена схема
през голяма част от своето съществуване (Иванов 2011, 317). Въпреки това, някои ситуации
в непосредствена близост до крепостната стена не се вписват в градската планировка и са
трудно обясними.
1. Т. нар. Базилика (обект „Западна порта на Сердика“, (обр. 3.3). Тази сграда е разкрита
по време на първото археологическо проучване на обекта. (Станчева 1979, 93). Нейната западна фасада е с дължина 27 m. През VI в. вероятно е редуцирана до 22 m. Продължилото през 2013 г. проучване показа, че в по-ранен етап от своето съществуване,
който може да бъде отнесен най-общо към IV в., тази страна на сградата е била подълга (ок. 30 m), продължавала е и почти е опирала до крепостната стена. При това,
при този строеж е прекъснат и разрушен засводен, изграден от тухли канал, опиращ
до стената (Борисова-Кацарова, Аладжов 2014, 367) (обр. 1).
2. Продължение на decumanus maximus на запад, извън портата (обр. 2). Първоначално
отнесох това трасе на улицата към периода на града отпреди построяването на първата крепостна стена, когато са съществували поне още една, а според някои автори, две
инсули, останали извън укрепената площ и разрушени по време и след изграждане на
крепостната стена (Бобчев 1964, 124, 133, табл. ХІV; Бобчев 1989, 54, обр. 6). Въпреки
наличието на две ранни монети, открити в канала на тази улица, съмнението и несигурността на такава датировка останаха, на фона на изобилието на материали от IV в.
Дори да приемем, че е била обичайна практиката влизащите и излизащи от градовете
улици да са били настилани с каменни плочи донякъде извън портите, наличието на
основи за колонада/стълбове покрай тази улица повдига допълнителни въпроси.
3. Непосредствено до крепостните стени отвън бяха регистрирани ситуации, с материали от IV в., които показват някаква активност в този период, която обаче не е свързана
с отбранителни функции.
4. На обекта на ул. „Екзарх Йосиф“ № 35 (обр. 3.6) също са разкрити следи от активно
обитаване през този период на север, в непосредствена близост до крепостната стена
(Стоянова 2019, 761). Още по-интересна е монументална колонада, която отстои на
по-малко от 1 м южно, от вътрешната страна на крепостната стена (Стоянова 2020,
762). Материалите от пласта, към който е отнесен стилобата показват предимно дата
II–III в., но котата, на която се открива е доста по-високо от банкета на ранната крепостна стена, който бележи нивото на обитаване от този период. Смятам, че ситуацията се нуждае от задълбочен анализ и осмисляне.
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Обр. 2. Pанният decumanus maximus западно от Западната порта) (снимка И. Борисова-Кацарова)
Fig. 2. The earlier decumanus maximus west of the Western Gate (photo I. Borisova-Katsarova)

Макар да се смята, че в късната античност някои градоустройствени принципи се видоизменят, едва ли можем да пренебрегнем напълно тези, засягащи защитата и сигурността на
града. Времето, за което говорим, е времето, когато се предполага, че започва изграждането
на северната крепостна стена (тази на Сердика II), а именно – края на III и началото на IV в.
Споменатите „аномалии“ биха намерили обяснение, ако приемем, че по времето, в което
са построени, „вътрешната“ (по-ранна) крепостна стена не е функционирала по предназначение и дори, вероятно, поне в някои участъци, е била разградена.
Хипотетична реконструкция на укрепителните и градоустройствени промени в Сердика:
−− В края на III в., с избирането на Сердика за главен град на провинция Вътрешна
Дакия престижът и населението на града нараства;
−− Започва строежът на нова крепостна стена, ограждаща много по-голяма площ. Осъществяването на подобен проект най-вероятно е бил възможен единствено по „държавна поръчка“ (Динчев 2013, 260);
−− Паралелно с това започва застрояване и благоустрояване на нови площи, попадащи
в обхвата на тази нова крепостна стена. На този период принадлежат болшинството
от сградите, регистрирани извън маркаврелиевата стена. Най-добре те са доловени в
северна посока, по протежение/от двете страни на продължението на старото cardo
maximus (Кирова 2005, 41–55; 2008, 17–27; Шалганов, Кирова 2010, 27, № 37; Стоянова 2019, 761) (обр. 3.10), както и на северозапад (Поборникова 1997, 283299; Станев, Борисова 2020, 765) (обр. 3.8,9). На запад е продължен decumanus maximus (Борисова-Кацарова, под печат). Каналът под него е изграден от камъни, за разлика от
участъка вътре в старата укрепена площ, където е с тухлен градеж. От двете страни
на улицата е издигната колонада. През този период са построени сгради като т. нар.
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митница (западно от старата укрепена площ) (Станчева 1976, 47), и такива на юг –
на пл. Гарибалди (Бобчев 1943б, 218–222; Герасимов 1943, 260; Станев, Николова
2019, 287) (обр. 3.13), и на изток – амфитеатър (Величков 2009) (обр. 3.7), често определяни в литературата като extra muros. Те обаче не би трябвало да бъдат наричани
така, защото в този период крепостните стени са изместени и сградите не попадат
на практика в неукрепен район. Скорошни проучвания показаха, че застрояването
на терени в северна, североизточна и северозападна посоки не е било хаотично и
неорганизирано, а е съществувала определена планировка. Регистрирани са следи
от инфраструктура (водопровод и канализация) (Станев, Борисова 2020, 766; Величков 2014, 372; Мешеков, Борисова-Кацарова, под печат)2. За наличието на улица без
настилка, южно от „храма на Серапис“ споменава и С. Бобчев (Бобчев 1943б, 221).
За някои от тези късноантични постройки е обърнато внимание, че са съобразени с
плана на града (Геров 1969, 161). Други е възможно да са издигнати наново върху
основите и оцелелите зидове на такива, изоставени след построяването на първата
крепостна стена (напр. Сграда № 1 на обекта на ул. „Веслец“ № 15 – Мешеков, Борисова-Кацарова, под печат) (обр. 3.11).
Следите от обитаване в новата укрепена площ на север от реката са оскъдни и това
едва ли се дължи само на състоянието на проучванията. Нямаме информация за намеренията
на властите и града относно усвояването на новоукрепеното пространство, но засега липсват
индикации за гъсто застрояване. Във всеки случай изглежда, че обитаването не е било дълготрайно и активно. Липсват големи строежи и културният пласт остава тънък. В следващите
исторически периоди (V–VI в., както и Средновековието и Османския период) изглежда също
липсва активно обитаване и масивна архитектура, които да оставят трайни археологически
следи, а след Освобождението започва активно застрояване. Съдейки от запазените основи
на крепостната стена в някои от проучените участъци и запазената суперструкция, можем
да преценим, че късноантичното ниво на обитаване е било до ок. 1,50/2 m под нивото на
съвременните тротоари. Това означава, че всички следи от него са били унищожени още със
строежа на сградите от първата половина на XX в., чиито основи и сутеренни части достигат
до дълбочина 2,5 m. Следи от културен пласт от IV в. са регистрирани северно от Владайска
река – ул. „Цветан Минков“ (Борисова и др. 2018, 256–258) (обр. 3.16). Това показва, че на
определени площи, които не са били застроявани в ново време, все още могат да се доловят
следите от живота през IV в.
−− На фона на това (повторно отчасти) застрояване на терени извън маркаврелиевата
стена, тя вероятно е загубила значението си на отбранително съоръжение. Възможно
е части от нея да са били използвани като строителен материал за новите градежи,
други да са били интегрирани в новопоявили се сгради (в близост до западната порта през IV в. към крепостната стена е изграден хипокауст, вероятно част от постройка, която използва съществуващата стена) или пък да са били просто изоставени на
разрухата.
Цялото трасе на крепостната стена на Сердика II никога не е било успешно реконструирано. На юг никога не са били долавяни следи от нея. Впрочем, изглежда, че в повечето случаи,
когато се говори за Сердика II, погледите обикновено се насочват на север, пренебрегвайки
свидетелствата за застрояване на града в източна, западна и южна посока. Предположението,
че е възможно тази крепостна стена да огражда по-голяма площ на изток и на юг (Добревски
1934, 122, черт. 59; 133, черт. 66; Бобчев 1943а, 44), не е прието от изследователите (Динчев
2
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2013, 253). Според арх. Бобчев, новоукрепената площ е била 84 ha, но според В. Динчев тя е
ок. 55–60 ha и се развива северно от Сердика I (Динчев 2013, 256, обр. 8).
Наскоро беше предложена хипотеза за строителен изкоп за тази стена южно от ул. „Позитано“ (Иванов, под печат). Авторът отбелязва, че според размерите и характеристиките си,
проучваната от него структура „е логично да се идентифицира като fossa − защитен ров пред
крепостните стени на града“. Поради своята отдалеченост от маркаврелиевата стена (80–85 m)
тази идентификация е отхвърлена, и е предложена хипотезата за строителен изкоп на стената,
която така и не е била довършена в това направление. Ако обаче допуснем, че все пак тази
структура представлява ров, то той би могъл да се отнася именно към по-късната стена и да
послужи като косвено свидетелство, че тя е била напълно построена и е обхващала различни
по площ участъци от града, в които попадат изброените по-горе сгради и съоръжения. Ако
проследим мислено посоката на известната източна куртина на тази стена от ул. „Веслец”,
където е сигурно регистрирана и проучена (Бобчев 1989, 41, № 40; Станев, Стоянова 2015,
514) (обр. 3.14а) ще видим, че при бул. „Дондуков“ тя достига някъде между ул. „Бачо Киро“
и ул. „Будапеща“3 и оттам хипотетично би могла да продължи нагоре по склона към ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Московска“, включвайки по този начин и изградения в този период
амфитеатър на Сердика. Така в някаква степен неясните споменавания за крепостна стена и
кули по улиците „Георги Бенковски“, „Московска“ и „Славянска“ и т. нар. кастел в района на
бившия царски дворец (Геров 1969, 146 с цит. лит), биха намерили своето обяснение. Хипотезата, че тази крепостна стена е останала незавършена е широко възприета, но все пак си
остава хипотеза. Смятам, че проучванията все още са недостатъчни за окончателни заключения – добре известно е, че не винаги липсата на доказателства е доказателство за липса, т. е.
това, че не откриваме следи от тази стена, извън вече разкритите, все още не означава, че тя
не съществува в непроучвани участъци от града. Предполагаемото ѝ трасе в източна посока
остава извън границите на резервата Сердика – Средец и терените в тази част на града не
подлежат на археологическо наблюдение или проучване по време на изкопни работи. От друга
страна, в южна и отчасти в югозападна посока тази стена би трябвало да е преминавала през
терени, гъсто застроени с масивни и монументални сгради още през Възраждането и периода
след Освобождението, което би довело до нейното обезличаване и изчезване от терена, а вероятно и в дълбочина. Така, предположената от Добревски реконструкция на трасето на този
укрепителен пояс, с предложената наскоро корекция от запад (Иванов, под печат), не изглежда
неправдоподобна (обр. 3). Въпреки казаното дотук, тази реконструкция продължава да бъде
хипотетична. Тя не отчита напълно особеностите на терена, който е подчертано хълмист и
без съмнение е оказал влияние върху избора на трасе, особено на по-късната крепостна стена
(тази на „Сердика II”). Визуализацията на възможните трасета на укрепителните съоръжения
показва, че двата укрепителни пояса са напълно независими един от друг, едва ли са функционирали едновременно и търсенето на някаква физическа връзка между двата, е по-скоро
неоснователно.
Възможно е процесите по укрепяване и включване на нови площи в градската тъкан да
са протекли в сравнително кратък за развитието на един град период – в рамките на няколко
десетилетия, най-много – век. В резултат на редица фактори, на които ще се спра по-долу,
градът се завръща към първоначално укрепената си площ.
Тогава (края на IV в.) е извършено и преустройството на първата крепостна стена, което
в някои участъци може да се приеме за повторно изграждане. За да се наложи такова мащабно
преустроство, можем да допуснем, че тази стена е била в тежко състояние. Доколкото липс3

Това е при условие, че стената следва приблизително права линия.
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Обр. 3. План на фортификационните съоръжения на Сердика и местоположение на по-важните
археологически проучвани обекти, споменати в текста. В черно – план на крепостта на Сердика от
II до началото на IV в.; от края на 4 до ср. на 5 в.; след удвояване на стената ок. средата на V в. – до
края на античността (а вероятно и по-късно). В червено – предполагаемо трасе на крепостната
стена на Сердика от началото на IV до края на IV/нач. на V в. Обекти: 1. Метростанция 8-II;
2. Площад „Св. Неделя“; 3. Западната порта; 4. Източната порта и Ларгото; 5. Северната
порта; 6. ул. „Екзарх Йосиф“ № 35; 7. Амфитеатър; 8. Ул. „Георг Вашингтон“ № 27; 9. Ул. „Георг
Вашингтон“ № 14; 10. бул. „Мария Луиза“ № 47; 11. ул. „Веслец“ №№ 13 и 15; 12. ул. „Позитано“ №
1; 13. пл. „Гарибалди“; 14, 14а. Лъвов мост; 15. НАИМ–БАН; 16. ул. „Цветан Минков“ № 12 (автори
И. Борисова-Кацарова, Г. Кацаров).
Fig. 3. Layout of the fortifications of Serdica and location of some important archaeological sites mentioned
in the text. In black – plan of the fortress of Serdica from the 2nd c. AD to the beginning of the 4th c. AD;
from the end of the 4th to the middle of the 5th c. AD; after doubling the wall in the middle of the 5th century
until the end of Antiquity (and probably even later). In red – Serdica from the beginning of the 4th to the end
of the 4th/ beginning of the 5th c. AD Archaeological sites: 1. Serdica II Metrostation; 2. St. Nedelya Square;
3. The West Gate; 4. The East Gate and Nezavisimost Square (the Largo); 5. The North Gate; 6. 35 Ekzarh
Yosif Str.; 7. Amphitheatrum Serdicense; 8. 27 George Washington Str.; 9. 14 George Washington Str.; 10.
47 Maria Louisa Blvd.; 11. 13-15 Veslets Str.; 12. 1 Pozitano Str.; 13. Giuseppe Garibaldi Square; 14, 14 а.
Lions’ Bridge; 15. National Archaeological Institute with Museum, Bulgarian Academy of Sciences; 16. 12
Tsvetan Minkov Str (figure by I. Borisova-Katsarova, G. Katsarov).

ват индикации за разрушения в резултат на вражески действия срещу града през този период
(Станев 2018, 482-484), това вероятно се дължи на факта, че тя известно време не е функционирала по предназначение и е била изоставена.
След завръщането си към старите очертания на града, някои (повечето?всички?) сгради
около кардото (покрай съвременния бул. „Мария Луиза“) са напуснати. Към същия период
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е отнесено и изоставянето на амфитеатъра (Величков 2006, 189; 2009, 58) и т. нар. Храм на
Серапис (Бобчев 1943, 222). Традиционно подобни разрушения, както и напускането или преустройството на редица структури в и извън укрепените площи се обясняват с нашествия или
християнизация, но дали е само това? Някои автори вече изказват предположения, че причините за тези промени може би се коренят в развитието на града през IV и V в. (Станев 2018 с
цит. лит.), както и в различни икономически и политически фактори, свързани с промените в
Римската империя като цяло.
Decumanus maximus пред западната порта е засипан. Пред портата е изграден барбикан.
Изкопан е (нов?) ров около крепостната стена, който нарушава трасето на улицата и в този
участък е направен мост за преминаване през рова. Някои терени, останали вече extra muros
продължават да бъдат обитавани, но качеството на структурите е много по-семпло. Много от
зидовете на съществувалите по-рано сгради са извадени, вероятно за да послужат като строителен материал за нови строежи, защо не и на самите крепостни стени. Вероятно такава е
била и отчасти и съдбата на стената от началото на IV в., въпреки, че следи от нея остават до
XIX/XX в.
Една от отличителните черти на късната античност, често отбелязвана от изследователите, е повсеместната поява на укрепени селищни форми. Тук попадат както стари градове с
вече съществуваща фортификация, която търпи осезаеми промени през този период, така и новосъздадени по-големи или по-малки селища, извънградски вили и християнски манастирски
комплекси. Други селища, съществували до този момент без крепостни стени, сега получават
такива (Dinchev 2007, 482; Intagliata et al. 2020, 1 ff).
Процесът по укрепяване се наблюдава както в Западната, така и в Източната Римска
империя. Той протича с различна динамика и с известни специфики в различните региони, но
въпреки това многобройните изследвания по темата позволяват да се маркират някои общи
тенденции.
Въпреки повсеместния стремеж за изграждане на укрепления, техният вид, размер и
причини за появата им варират, изглежда най-вече в резултат от статуса на селищната форма.
Дълго битувалото в литературата схващане за външните заплахи като основен стимул за фортифицирането на Империята в късната античност, в последните години търпи сериозно преосмисляне, особено по отношение на големите градски центрове. Тези градове са разглеждани
като установени центрове за комуникация, фискални и административни функции, различни
в някаква степен от функциите им в предходната епоха (вж. Cleary 2020, 27–28, за римска Галия). Изтъкната е връзката между градския статус, наличието на крепостни стени и присъствието на военна или цивилна администрация (Op. cit. 32).
По отношение на разположението на укрепленията и връзката им със съществуващата
градска тъкан, са идентифицирани повтарящи се модели (Cleary 2020, 42) – центрично разположени, ексцентрично разположени, ограждащи важни паметници и/или инсталации, повлияни от топографски особености.
Сердика предоставя интересни възможности за изследване, съпоставки и проверка на
подобни теории.

Фортификация и градоустройство на Сердика
Както неколкократно беше споменато, приемаме, че първата и най-ранна крепостна стена градът получава по време на императорите Марк Аврелий и Комод4. Тази стена без съм4

Засега няма данни, че най-ранното селище, което наскоро беше идентифицирано и локализирано
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нение оставя извън очертанията си застроени/населени части от града, доловени в източна,
западна, северна и южна посоки. Основният мотив за изграждането на тези стени се търси в
„опасността, която създават нахлуванията на някои племена в тази част на империята“ (Станчева 2009, 40) и в частност на костобоките, за които се смята, че през 170 г. нанесли големи
поражения на някои градове, между които и Сердика (Геров 1969, 141–142)5.
Основавайки се на натрупаната информация, можем да опитаме да разширим и прецизираме представите си за етапите, през които са изградени и са се развили укрепителните пояси на Сердика, както и свързаните с това градоустройствени промени. От момента на
възникването си като селище, част от римската държавна, политическа и административна
система, до момента на първото си укрепяване, градът вече е преживял около 125 години. За
този период в него вече са установени институциите, свързани с държавна и градска администрация, фискална политика, религиозни култове, както и свързаната с това архитектура и
инфраструктура. Градът сече собствени монети, което предполага наличието на монетен двор
(монетарница) в него. В този смисъл, конкретното нападение на костобоките може да се разглежда по-скоро като повод за започване на укрепителните строежи, но не и като причина за
тях. В този период и други градове в провинция Тракия са получили своите крепостни стени
– Филипопол (Топалилов 2012, 158 и сл.), Пауталия (Кацарова 2005, 109 и с цит. лит), Августа
Траяна (Николов 1965, 15) и др. като резултат от имперско разпореждане. Причините могат да
се търсят в нарасналото значение на градовете и техния престиж и нуждата от защита на важни лица, структури и съоръжения. Можем да допуснем, че освен чисто отбранителни функции, крепостните стени са имали за цел да подчертаят и нарасналия престиж на тези селища.
Като се вземат предвид запазените строителни надписи, логично е да приемем, че действително зад тези проекти стои имперско намерение и разходите са били поети от държавата.
При построяването на крепостна стена на вече съществуващ град, неминуемо настъпват промени в градоустройството. В Сердика изглежда те са частични – засегнати са сгради,
намиращи се по трасето на стената и в непосредствена близост до нея, отвътре и отвън. Засвидетелствано е изваждане на камъните от основите на някои сгради и е много възможно този
материал да е преизползван за основите на новия мащабен строеж. Останалите извън стената
сгради не продължават дълго своето съществуване. Не са регистрирани нови строежи extra
muros (поне засега и в близост до крепостните стени). В останалите извън укрепената площ
терени скоро започват да се развиват некрополи (Геров 1969, 147, 129). Някои храмове остават
извън стените. За съжаление, поради липсата на редовни археологически проучвания, е трудно да се каже докога и дали са продължили своето съществуване extra muros.
Стената е поддържана и поправяна периодично, за което свидетелства монета от III в.,
открита на едно място в градежа (Геров 1969, 145 с цит. лит.). Поддръжката на стените вероятно е била част от задълженията на града.
В края на III – началото на IV в. градът вече е столица на провинция. Тогава пространства извън укрепената площ отново започват да бъдат застроявани. Това са т. нар. сгради extra
muros, които не би трябвало да наричаме така. Тогава започва застрояването на т.нар. Сердика II, която всъщност е развиващият се късноантичен град. Укрепената площ многократно
надхвърля тази на римския град, което обаче не е без аналози (Велков 1959, 192–193; Динчев
2001, 224 с цит. лит., 234–235).
В града настъпват административни, религиозни, производствени и др. промени, кои(Иванов 2020) е имало някакви защитни съоръжения.
5 За подробен анализ на хронологията на Сердика до времето на император Марк Аврелий вж. Иванов
2020; Ivanov 2021 in print.
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то дават отражение и върху архитектурния му облик. Настъпват промени във функциите на
сгради и пространства. Като главен град на провинция тук са съсредоточени административни
функции, изпълнявани от лица с високи длъжности в имперската администрация. Тук са събирани и разпределяни данъци и налози. В града функционира държавна монетарница. Някои
сгради, разположени в старата укрепена площ, са разпознати като хореуми от края на III и
началото на IV в. (Динчев 2005, 280). Макар и предпазливо, хореуми са предположени и в
новоукрепената площ на север, до р. Владайска (Бояджиев, Трантеев 2012, 313) (обр. 3.14).
Някои стари сгради претърпяват изменения, свързани с променени функции (Кацарова 2020,
20), други са разрушени и на тяхно място са построени нови, както показват археологическите
проучвания в града (Иванов 2012а, 316 и др.) (обр. 3.1). Част от материала от разрушените
сгради се превръща в сполии за новите строежи. Някои от новите раннохристиянски базилики
също са построени в новоукрепената площ, като например тази пред старата източна порта
(Станчева 2009, 89–90).
В същото време Сердика се намира в ясно изразена металогенна зона, в период, в който
освен укрепяването, и въоръжаването на Империята е от особена важност. В пределите на
града (Кацарова 2020, 20–22; Чолакова 2020, 145 и сл.) (обр. 3.2), включително в новоукрепената площ (Поборникова 1997, 286; Станев, Борисова-Кацарова, под печат) (обр. 3.8, 9), са
засвидетелствани археологически следи от активно металообработване. Скорошно изследване
разкри мащабите на тази дейност, осъществявана дори в рамките на това, което приемахме за
градски център (предполагаемия район на централния площад). Установено е, че в този случай вероятно става дума за значително производство, свързано с преработка на медни сплави
в края на III и началото на IV в., което е поставено в контекста на късноримските държавни
производства, предназначени за снабдяване на известните от по-късните исторически извори
fabricae (Чолакова 2020, 145–146).
Всичко това е предпоставка в изграждането и на новия укрепителен пояс да предполагаме имперска инициатива. Казаното дотук е напълно в подкрепа на хипотезата, че в този случай
вероятно става въпрос за имперски проект, „чиято основна цел не е приютяване на население
от околността в случай на опасност, не е създаване само на нов военен лагер и/или нова продоволствена база, нито пък на стандартно разширяване на урбанизираното пространство“, в
който несъмнено можем да видим стремежа на някой от късноантичните императори (Аврелиан, Галерий, Константин Велики) към демонстрация на имперски престиж (Динчев 2013, 260).
От друга страна, това развитие не е изолирано явление, а е част от подема на градския живот
в провинциите Тракия и Дакия в края на III и началото на IV в., свързан с административнотериториални промени в Империята и новата столица Константинопол (Динчев 2001, 235).
Преминаването на Диагоналния път северно от Сердика вероятно е причината (или една
от причините), разширението награда да се извърши именно в тази посока. Новата крепостна
стена увенчава високата част на терена на север, доближавайки укрепената част на града до
пътя, осигурявайки защитата на хора и стоки, идващи към или излизащи от града. Много е
възможно на изток и юг тази стена да е включвала и намиращите се там възвишения. Както
споменах, така биха намерили обяснение споменаваните в литературата кули и стена по ул.
„Бенковски“, бул. „Княз Александър Дондуков“, ул. „Славянска“ и ул. „Московска“ и т. нар.
кастел (Геров 1969, 146).
Изследователите са единодушни, че този укрепителен пояс е изоставен в някакъв момент през късната античност (без значение дали е бил завършен или не) и градът се е завърнал
към първоначалната си укрепена площ. Такава редукция на обитаваните и укрепени площи е
добре документирана през този период (Динчев 2001, 233–234). В литературата съществува
известна несигурност кога точно може да се е случило това, но някои исторически и археоло-

215

Илиана Борисова-Кацарова

Обр. 4. Oбект „Западната порта на Сердика“, общ план (2016 г.) с основните строителни периоди:
1. II в.; 2. III в.; 3. кр. на III – нач. на IV в.; 4. кр. на IV – ср. на V в.; 5. ср. на V – VI в. (автори И.
Борисова-Кацарова, Г. Кацаров).
Fig. 4. Archaeological site “The Western Gate of Serdica”, general layout (2016) with the main construction
periods: 1. 2nd c. AD; 2. 3rd c. AD; 3. The end of the 3rd – beginning of 4th c. AD; 4. The end of the 4th –
the middle of 5th c. AD; 5. The middle of the 5th – 6th c. AD (figure by I. Borisova-Katsarova, G. Katsarov).

гически свидетелства могат да помогнат да се доближим до отговора на този въпрос.
Във втората половина на IV в., още от времето на император Валент (366–369), в Източната римска империя настъпват съществени икономически, политически и етнически промени и са предприети значителни строителни мероприятия (Велков 1959, 36 и сл.). В този период
несигурност в региона създават готи и вестготи. С предприетите фискални реформи икономическото състояние на градовете чувствително намаляло, а заедно с това и възможностите им
да изпълняват муниципалните си задължения, които включвали и поддръжката на крепостните стени (Велков 1959, 66–68, 70, 170 и сл.). В такава ситуация вероятно е станало много
трудно да се поддържа, пък и да се отбранява една толкова дълга укрепителна линия, каквато
е имала Сердика през този период. Въпреки, че военното присъствие в града през IV в. е добре
засвидетелствано с находки (най-вече фибули), то едва ли е било достатъчно за ефективна
отбрана. При засилена вражеска активност и намалели икономически възможности, логично
изглежда свиването на обитаваната градска площ и връщането към първоначално укрепената.
Възстановяването на старите стени вероятно е било по-приемлив вариант, отколкото поддръжката (или пък завършването) на новите, както от икономическа, така и от стратегическа гледна
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точка, особено ако тези разходи са били за сметка на града6.
Такава редукция на града и укрепителните съоръжения неминуемо би се отразила на
градската тъкан. Археологическите проучвания в Сердика показват един период на строителна активност в края на IV и началото на V в., характеризиращ се със стремеж към създаване
на повече обитаема площ в очертанията на крепостната стена, който се изразява в редукция на
улични платна, преграждане на улици за жилищни нужди, преустройство на сгради, включително с промяна на функциите им към жилищни, увеличаване на площта на някои постройки
(Иванов 2011, 317–318; 2012а, 316; Кацарова 2020, 25). Поне една от построените през този
период базилики е в наново укрепената площ (Иванов 2012б, 316; Ivanov 2016, 394–395). Възможно е в този период монументалната сграда с мозайка в близост до западната порта да е
била трансформирана в християнска базилика (Borisova-Katsarova 2015, 160).
Наблюденията в района на западната порта на Сердика потвърждават промени във фортификацията именно в края на IV в. (Борисова-Кацарова, под печат) (обр. 4), когато е предположено голямо преустройство на старата стена, след изоставянето на „външната“ (Динчев
2013, 258). Новите квартали постепенно са напуснати и изоставени. Там се наблюдава спорадично обитаване без трайни и масивни архитектурни структури през V и VI в. (Величков 2006,
189; 2009, 58–59; Станев, Борисова-Кацарова 2020, 765).
В средата на V в. на Балканите шестват хуните. Въпреки противоречивите оценки на
щетите, които те са нанесли или не са нанесли на Сердика, възможно е тяхната поява в региона
да е дала тласък на нови решения, свързани с фортификацията. Според мен именно тогава, в
средата и втората половина на V в., е предприето удебеляването на поправената в края на IV
в. крепостната стена и са възприети елементи от нова отбранителна концепция, за първи път
приложена в Константинопол при император Теодосий II. Във вътрешността на града и през
втората половина на V в. продължава тенденцията към създаване на повече обитаема площ в
очертанията на крепостната стена, изразяваща се в допълнително стесняване на улични пространства и поява на нови улици с редуцирани размери (Иванов 2011, 317).
Както изтъкват редица изследователи, укрепена градска част не винаги е равнозначно на
обитавана градска част (Kirilov 2007, 13). Въпреки това се налага впечатлението, че в Сердика,
изглежда, през по-голямата част от времето след края на II в., животът е протичал в очертанията на градските стени, макар през IV в. не цялата укрепена площ е била застроена. Струва
ми се, че на този етап от проучванията, е трудно да се говори за „извънградски квартали“ или
предградия, такива, каквито си ги представяме от периода на Средновековието и насетне. Следите от обитаване между вече изоставената стена и възстановената, нямат градски характер, а
хората, които са живели там, трудно могат да бъдат определени като „граждани“.

Строителни материали и техники
Могат да се кажат и няколко думи за строителните техники и похвати, наблюдавани в
строежите на крепостни стени. За съжаление, от крепостната стена от втори век са останали само основите и вероятно малки участъци от суперструкцията, интегрирани в по-късната
стена. Поради плътно прилепващия отвън тухлен пояс на най-късната стена е трудно да се
прецени и кои (и дали) някои от кулите принадлежат на най-ранната стена.
Много е възможно част от субструкцията да е изградена с вторично употребени камъни, извадени от основите на разрушените сгради, намирали се по-рано по трасето на стената. Спойката между тях е хоросан, в много високо съдържание на пясък. Малкото оцелели
6

За примери в подкрепа на тези разсъждения вж. Kirilov 2007, 19–20.
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Обр. 5. Каменният цокъл на Маркаврелиевата стена: 1. Поглед от север; 2. Поглед от запад
(снимка И. Борисова-Кацарова)
Fig. 5.The stone plinth of Marcus Aurelius’wall: 1. View from the north; 2. View from the west
(photo I. Borisova-Katsarova)
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рустицирани блокове, формиращи двуредов цокъл в началото на суперструкцията, изглеждат
изработени специално за целта. Смята се, че цялата суперструкция е била изградена от тухли
(Станчева 2009, 42) (обр. 5).
Основите на първата късноантична стена, тази на т. нар. Сердика II, са от речни камъни,
споени с бял хоросан. Тя също е имала цокъл от дялани камъни, между които и сполии (Динчев 2013, 256). Предположен е opus mixtum за суперструкцията, което е много вероятно, като
се има предвид популярността на тази техника през разглеждания период. Същият градеж
е приложен и при реконструираната по-стара крепостна стена, но при нея не е регистриран
цокъл от сполии, доколкото външните ѝ лица са плътно закрити от удебелението с тухлен
градеж, а видимите рустицирани блокове са отнесени към най-ранната, маркаврелиева, стена.
Сполии обаче са наблюдавани в основите на градежа, оформящ входното пространство при
западната порта към вътрешността на града, както и при някои по-късни поправки (БорисоваКацарова, под печат) (обр. 6).
Стената от V/VI в. също притежава над банкета си цокъл. В участъците, в които блоковете лягат върху банкета, те са рустицирани и изглеждат специално изработени за целта
(Стоянова 2018, 260, обр. 2; 2020, 758) (обр. 7).
В други сектори, при които вероятно има по-късни преправки (напр. при западната порта), те са изцяло от вторично употребени, оформени по подходящ начин архитектурни елементи (болшинството корнизни блокове) (обр. 8).
Употребата на сполии е една от отличителните черти на строежите от късната античност
и масовата им употреба се наблюдава при всички градежи в града от този период. Дълбочината на основите е ок. 3,40 m дълбоки. В някои участъци, на 0,70 m преди края на зидарията, са
регистрирани дървени сантрачи (Стоянова 2020, 759), а северно от южната кула при западната
порта е установен втори банкет на ок. 0, 20 m преди края им в дълбочина. Суперструкцията
и на тази стена е от тухли. Съобщава се за паднал къс от тази стена, в който са личали следи
от тухлени арки (Станчева 1976, 47). Близък паралел както във вида и изпълнението, така и в
хронологията, са крепостните стени на Солун (Rizos 2011, 451 ff.).
Проучените градски порти (Източната, западната и северната), които са добили вида, в
който са достигнали до нас през този период, са изградени почти изцяло от сполии (обр. 9).
При северната порта дори е подчертан стремежът към постигане на „вертикално-декоративна“ симетрия в подреждането на вторично употребените архитектурни детайли (Шалганов 2008, 12) (обр. 3.5).
Досега не са правени опити да се установи количеството на вложените материали и
ресурси, необходими за изграждането на крепостните съоръжения на Сердика. Такива опити,
разбира се, са придружени от твърде голяма условност, но при сравнение с други места, където това е направено, може да се разкрие интересна картина (Dalyanci-Berns 2020, 83, Table 7.1;
Snyder 2020, 89 ff., Table 8.1–3). Основният строителен материал, използван при строежите в
града от всичките му периоди (като се изключат двете споменати тухлени крепостни стени),
е речен камък. Тухли са използвани най-често за оформяне на ъглите на сградите и входните
пространства през по-ранните периоди и за подравнителни редове в opus mixtum през Късната
античност, както и за късноантични гробници. За разлика от други градове, при които цели
сектори от крепостните стени и основите са изградени от сполии, в Сердика това са само портите и цокъла над банкета, доколкото можем да съдим от запазените участъци от стените. Подобен похват се наблюдава и при някои представителни постройки (напр. т. нар. базилика при
Западната порта, базиликата Св. София, базиликата в подлеза към метростанция Сердика II).
Изграждането на крепостни стени изисква сложна организация на хора и ресурси, която включва проектиране, набавяне на строителни материали и работна ръка, организация и
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Обр. 6. Сполии в основата на пропугнакулума (северна странѝца), поглед от север
(снимка И. Борисова-Кацарова)
Fig. 6. Spolia in the foundation of the propugnaculum (north side), view from the north
(photo I. Borisova-Katsarova)

Обр. 7. Каменен цокъл на дублиращата стена по северната куртина, поглед от север
(снимка П. Стоянова)
Fig. 7. The stone plinth of the duplicate wall along the northern curtain, view from the north
(photo P. Stoyanova)
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Обр. 8. Каменен цокъл на дублиращата стена по западната куртина,поглед от запад
(снимка И. Борисова-Кацарова)
Fig. 8. The stone plinth of the duplicate wall along the western curtain, view from the west
(photo I. Borisova-Katsarova)

Обр. 9. Входното пространство на Западната порта, северна страна
(снимка И. Борисова-Кацарова)
Fig. 9. The entrance area of the West Gate, north side (photo I. Borisova-Katsarova)

надзор на многобройни дейности. В този смисъл наличието на достъпен строителен материал
като дървесина и камък са от особена важност. Изобилието на речни корита с подходящи за
строеж камъни във и в близост до града вероятно е благоприятствало избора именно на този
строителен материал. Въпреки това, две от крепостните стени на Сердика са изградени във височина от тухли. Какво е наложило този избор? Дали това са икономически причини, политически, стратегически или естетически? Според някои автори употребата на сполии може да се
разглежда като индикация за местно или регионално спонсорство (Crow 2020, 70). Възможно
ли е в тухлените градежи и минималното използване на сполии в крепостните стени на Сер-
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дика да видим аргумент в полза на участието на държавата в тези строежи? Дори да приемем,
че при тях са използвани и вторично употребени тухли, организирането на производството на
целия необходим материал без съмнение било скъпо начинание.
Безспорно е, че употребата на сполии чувствително намалява разходите за построяване
на крепостни стени (Courault 2020, 114). Не винаги може да се установи какъв е техният произход, но те без съмнение идват от сгради, загубили своята функция и излезли от употреба.
В основите на първата крепостна стена на Сердика вероятно са вложени част от камъните,
извадени от основите на сградите, намирали се по трасето на стената и разрушени във връзка
с нейния строеж. Изваждане на основи е засвидетелствано в късноантичното разширение на
града, след като той се завръща в първоначалните си очертания (Станев, Борисова-Кацарова
2020, 765). Този материал, както и такъв от вече изоставената „външна“ стена, вероятно е използван за възстановяването на първите градски стени в края на IV в. Практиката за използване на сполии продължава и през V и VI в. Седалка от амфитеатъра е използвана в настилката
на улица (Иванов 2011, 318). Архитектурно-декоративни елементи са използвани в настилката
на decumanus maximus в близост до източната порта (Шалганов, Козарев 2012, 314), както и
при западната порта. Периодът на късната античност предоставя много възможности за набавяне на сполии, доколкото промените в религиозния култ и държавното управление водят до
промени във функциите на много сгради и в някои случаи до тяхното изоставяне и събаряне.
Впрочем, преизползването на стар строителен материал е обичайна практика за всички
исторически периоди и продължава до наши дни. За последен път (засега) камъните от крепостната стена на Сердика са преизползвани при изграждането на следосвобожденските квартали на София, които в края на XIX и началото на XX в. са се развили над нейните останки.
Един „пробив“ в куртината в близост до западната порта без съмнение представлява изкоп за
изваждане на строителен материал през османския период и по-късно (Борисова-Кацарова,
Станев 2017, 316). Камъните в последните оцелели основи на сгради от началото на XX в.,
намиращи се под западния тротоар на ул. „Георг Вашингтон“ в близост до западната порта,
показват забележително сходство с тези от крепостните стени.

Дискусия
В студия, публикувана през 1989 г., арх. С. Бобчев дефинира няколко въпроса, свързани
с крепостните стени на античния и късноантичен град, които към онзи момент все още не са
получили отговор (Бобчев 1989, 52). Въпреки изминалото време, все още няма единодушие по
редица от тях. Предложените тук разсъждения едва ли отговарят на всички въпроси, възникнали в хода на дългогодишните проучвания в Сердика, които продължават и в този момент. Поскоро повдигат нови. Остава дискусионна датата на допълнителния пояс, долепен до вътрешната крепостна стена. Няма яснота за формата и размера на „външното“ укрепление и дори за
това, дали е било завършено и напълно функционално. Тук бих добавила въпроса съществува
ли изобщо връзка между двата укрепителни пояса и функционирали ли са те едновременно?
Можем ли да говорим за Сердика I и Сердика II или това е естественото развитие на един град
през Късната античност? Нямаме яснота и за обема, гъстотата, планировката и продължителността на обитаване на новоусвоените през този период градски площи. Тук би помогнала
една ревизия на Наредба № 2 за опазване историко-археологическия резерват в центъра на гр.
София7, която е безнадеждно остаряла. Но това е една дискусия, която дори не е започнала.
Вглеждайки се в детайлите и опитвайки се да прозра в „голямата картина“, се надявам,
7
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че съм се доближила поне малко до търсените отговори.

Заключение
И така, в светлината на новите наблюдения, хронологията на крепостните стени на Сердика би могла да изглежда по следния начин:
1. Крепостна стена, построена във втората половина на II и функционирала до края на
III или началото на IV в., тухлен градеж върху цокъл от рустицирани квадри (А1);
2. Крепостна стена на „Сердика II“ – започната в края на III или началото на IV в., opus
mixtum, незавършена (?) или скоро изоставена (В);
3. Старата крепостна стена, поправена/построена повторно в техника opus mixtum, в
края на IV, функционирала до средата на V в. (или малко по-късно) (А2);
4. Удебелената крепостна стена, тухлен градеж върху цокъл от рустицирани квадри,
а в участъци с по-късни поправки – вторично употребени архитектурни елементи
(корнизи) – изградена през втората половина/края на V в., отбранявала града до
края на античността (?) или до по-късно (С). Пред тази крепостна стена е изградена
протейхизма.
Към всяка от тези стени е възможно да е имало и допълнителни отбранителни съоръжения под формата на ровове и валове, някои от които с ограничено, временно значение, но
всички – нуждаещи се от допълнителни проучвания. Ровове, свързани с маркаврелиевата стена са предположени пред западната порта (Борисова-Кацарова, Станев 2017, 315; БорисоваКацарова, под печат) и пред северната стена (Стоянова 2020, 760). Дали първата късноантична
стена, ограждаща по-широкия периметър, е имала ров, засега е трудно да се каже. Възможно
е траншеята на ул. „Позитано“ (Иванов, под печат) да е именно такъв ров, а не изкоп pа основите на недовършената стена. Ров от края на IV до средата на V в. е имала и възстановената
през този период градска стена. Дали пред протейхизмата също е имало ров, засега също не
е установено. Наскоро е проучена вкопана структура с подобни характеристики, отстояща на
около 5 м източно от предполагаемото трасе на протейхизмата, която в този участък на града
не е проучвана (ул. „Веслец“ № 13 и № 15) (Величков 2014, 371; Мешеков, Борисова-Кацарова, под печат). Материалите от запълнителя на този ров, обаче, не позволяват засега той да
бъде асоцииран с протейхизмата, доколкото най-късните монети в него насочват към времето
на нейното построяване, а може би и по-рано, но не и към времето на нейното функциониране.
През цялото време на тяхното използване, крепостните стени са били обект на системна
поддръжка, следите от която са все още видими на места.
Въпреки съществуващите съмнения в прякото отражение на варварски нападения, строежът, поправките и подсилването на фортификационните съоръжения на Сердика, представени по този начин, съответстват на периодите на вражеска активност на Балканския полуостров
в периода II–VI в. Първата крепостна стена е изградена след нападенията на костобоките през
II в. Краят на III и началото на IV в. е период на относителна стабилност, който позволява
започването на амбициозен проект по разширяване на укрепената площ на града. Краят на
IV в. е времето на вестготска активност в региона, докато около и след средата на V в. оттук преминават хуните и остготите (за варварски нашествия в Сердика и региона вж. Станев
2018: 481–493). Следващият, VI в., е белязан от присъствието на славяните на територията на
Източната римска империя. Без значение дали успяват да нанесат поражения на самия град и
неговите околности и какъв е размерът на тези поражения, присъствието на чужди войски в
региона без съмнение е оказало влияние върху концепциите за отбраната на Сердика, както и
върху поддръжката и промените по укрепителната ѝ система. Значението на града в системата
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на римската империя, неговият статус и свързаният с това престиж, вероятно също е повлияло
на изборите, отнасящи се до вида и мащабите на фортификационните съоръжения.
Укрепителните дейности н Сердика не са изолирано явление. Те се осъществяват в периоди, белязани от строителна активност не само в провинциите, на които принадлежи (Тракия, Вътрешна Дакия), но и в цялата Империя. В този смисъл някои автори говорят за „генерации“ крепостни стени (Fernández-Ochoa, Morillo 2020, 13 – за Испания). В провинция Тракия
„първата генерация“ крепостни стени е от времето на императорите Марк Аврелий и Комод
(стените на Филипопол, Сердика, Пауталия и др.); към „втора генерация“ можем да отнесем
тези, най-общо от времето на Тетрархията и/или Константиновата епоха; „трета генерация“
(специално за Сердика, но не само) са възстановените в края на IV в. стени; „четвърта генерация“ са стените от втората половина на V в., а пета – тези от времето на император Юстиниан,
за селищата, споменати от Прокопий и потвърдени по археологически данни. Във военните
селища по лимеса картината е малко по-различна, доколкото характерът на тяхната фортификация е по-различен и първата генерация е с по-ранна дата, но там също могат да се проследят
съответните периоди/генерации фортификационни съоръжения.
Още през 1959 г. арх. Ст. Бояджиев разграничава „две отделни крепостни стени, ограждащи две отделни пространства“, наричайки ги „Сердика I“ и „Сердика II“ (Бояджиев 1959,
35). Налага се впечатлението, че това са две отделни селищни структури, без ясна връзка помежду им. И до днес не се поставя под съмнение, че укрепленията на двете части на града
(след появата на това на „Сердика II“) съществуват едновременно. След казаното дотук ми
изглежда, че разделянето на града на Сердика I и Сердика II не е особено удачно и не отразява
реалното развитие на града. Предложеният тук „сценарий“ дава възможност за нов поглед
към развитието на града през късната античност и за един вид „обединяване“ на изкуствено
разделената на две Сердика.
За един сравнително кратък период късноантична Сердика чувствително увеличава укрепената си площ (или поне такива са били намеренията), при което старата крепостна стена
е изгубила временно значението си на фортификационно съоръжение. В резултат от различни
фактори се е наложило градът да се върне зад старите си укрепления и те да бъдат възстановени. И така, развивайки се с различна динамика в различните исторически периоди Сердика,
макар и с променено име, продължава това развитие без прекъсване вече повече от 2000 години. Разбира се, бъдещите проучвания ще подложат на проверка предложените хипотези.
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On the question of the development of Serdica
during the Roman and the Late Roman period

(summary)

Iliana Borisova-Katsarova

The stages of development of Serdica are relatively clearly outlined by the archaeological and
historical research. We already have enough archaeological evidence to assume that the Roman city
originated and began its development in what we will now call Serdica I, shortly before the middle
of the first century AD. The hypothesis that this is a settlement created in accordance with the Roman urban planning traditions in newly conquered territories is completely acceptable. During the
reign of Emperor Trajan, the city received the status of a municipality. This was probably an impulse
for Serdica to get an urban look, with cobbled streets and urban planning. It is believed that this
happened during the reign of the emperors Hadrian (118–137), Antoninus Pius (138–161) and the
beginning of the reign of Marcus Aurelius (before the year 170 AD). At that time the city occupied
an area larger than the later one fortified with city walls. Traces of these constructions are registered
in all directions outside the later built wall. Relying on epigraphic and archaeological evidence, we
assume that in the time of the emperors Marcus Aurelius and Commodus, the city was fortified for
the first time with fortress walls. During their construction the area of the city was reduced and quarters/buildings falling into the route of the wall were destroyed. Probably a defensive ditch was dug.
It is not impossible that buildings more than 20 m away from the wall have continued their existence
extra murоs for some time. It is well known that Serdica has two fortification lines – one, enclosing
an area of 17.7 or 16.6 ha, a territory falling under the modern city centre (the so-called Serdica I)
and the second, traced in its northern part, enclosing much larger area (the size is not yet determined
exactly) (the so-called Serdica II).
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Possible scenario:
−− At the end of the 3rd century AD, with the election of Serdica as the capital of the province
of Dacia Mediterranea, the prestige and population of the city increased;
−− The construction of a new city wall begins, enclosing a much larger area;
−− At the same time, the construction and improvement of new areas, falling within the extent of this new fortress wall, began. Most of the buildings registered outside the Markus
Aurelius’ Wall belong to this period. To the West the decumanus maximus was extended.
A colonnade was erected on both sides of the street. Recent studies have shown that in the
northern, north-eastern and north-western directions there was a certain planning, with
traces of infrastructure (water supply and sewage, street grid). It is noted that some of the
Late Antique buildings are in accordance with the city plan, while others may have been
rebuilt over the foundations and surviving walls of those abandoned after the construction
of the first fortress wall;
−− It is possible that during this period the Markus Aurelius’ Wall lost its significance as a
defensive structure. It is possible that parts of it were used as building material for new
constructions, others were integrated into new buildings or were simply abandoned to
ruin. The entire layout of the city wall of so called Serdica II has never been successfully
reconstructed, but here we assume that it was built in its entirety. It is possible that the
processes of fortifying and inclusion of new areas in the urban fabric have taken place
in a relatively short period of time in terms of the development of a city – within a few
decades, at most – a century. As a result of number of factors, the city is returning to its
originally fortified area;
Then (at the end of the 4th century AD) the reconstruction of the first city wall was carried out,
which in some sections can be considered as rebuilding;
After the middle of the 5th century AD, a thickening of this wall was undertaken, probably in
order to strengthen its defensive capabilities.
In the light of the new evidence, we can offer the following reconstruction of the periods of
the fortifications:
1. City wall, built in the second half of the 2nd c. AD and functioned until the end of the 3rd c.
AD or the beginning of the 4th c. AD, brick masonry on a plinth of rusticated stone blocks
(A1) (fig. 3a);
2. City wall of „Serdica II“ – started in the late 3rd or early 4th c. AD, opus mixtum, unfinished
(?) or soon abandoned (B);
3. The old fortress wall, repaired/rebuilt in the technique of opus mixtum, at the end of 4th c.
AD, functioned until the middle of the 5th c. AD (or short after) (A2);
4. Doubled city wall, a brick masonry on a plinth of rusticated stone blocks, and in areas with
later repairs – with the use of spolia – built in the second half or the end of the 5th c. AD,
defended the city until the end of Antiquity (?) or even later (C) (figs. 5, 6). In front of this
wall a proteichisma was built.
The proposed visualization of the layout of the city walls shows that the two fortification lines
were completely independent of each other, they hardly functioned simultaneously and the search
for some physical connection between the two is rather unfounded (fig. 8). It is possible that there
were additional defensive structures as ditches and ramparts to each of these walls, some of which of
limited, temporary importance, but all – in need of additional research.
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